Tilmeld dine produkter til Maskinleverandørernes Innovationspris 2021
Igen i år skal de besøgende på H&L have glæde af nemt at kunne finde nyhederne på messen i
form af Maskinleverandørernes Innovationspris.
Konceptet er, at I som medlemmer kan indstille en eller flere af jeres nyheder til bedømmelse.
Herefter vil et ekspertudvalg vurdere jeres indstillinger. På den baggrund vil den pågældende
nyhed få tildelt en, to eller tre tandhjul med lysende pærer, som vil blive markeret på kort ved
indgangen og med tydelig skiltning ved de udvalgte nyheder på standene.
Herefter nominerer udvalget de bedste og mest innovative nyheder til Maskinleverandørernes
Innovationspris 2021, som uddeles på Have & Landskab i august.
NYT! Vi vil i år uddele hele to priser - én pris for små-maskiner eksempelvis håndholdte
maskiner, robotter, walk-behinds og riders og én for øvrigt materiel.
Ekspertudvalget, som skal bedømme maskinerne, offentliggøres senere, men kommer til at bestå
af fagpersoner fra branchen.
Formålet med konkurrencen er at skabe optimal synlighed for jer som udstillere og gøre det
nemt for de besøgende at finde maskinnyhederne.
Maskinen skal være en handelsvare og kan være en nyhed indenfor miljø, ergonomi eller funktion.
Produkter, som er nyskabende indenfor disse kriterier, har altså særlig stor chance for at blive
kåret som årets nyhed.
Nyhederne får tildelt 1, 2 eller 3 tandhjul alt efter hvilken kategori nyheden tilhører.
1 tandhjul – Firmanyhed
2 tandhjul – Danmarksnyhed
3 tandhjul – Verdensnyhed
Kriterier:
Firmanyhed: Produktet eller dele af produktet skal være nyt for virksomheden og må ikke tidligere
være solgt og markedsført af virksomheden.
Danmarksnyhed: Det må maks. være ca. 4 måneder siden, produktet første gang er vist i
Danmark.
Verdensnyhed: Det må maks. være ca. 4 måneder siden, produktet er vist første gang et sted i
verden.
Det får I til markedsføring:
- Online diplom I kan bruge i jeres markedsføring
- Skilt I kan stille ved produktet på jeres stand
Vigtige datoer:
28. juni – Deadline for tilmelding af produkter
Medio august – Offentliggørelse af nyhederne på www.maskinlev.dk og Maskinleverandørernes
side på www.haveoglandskab.dk.
Uddeling af Maskinleverandørernes Innovationspris 2021 på Have & Landskab – Maskintorvet,
dato udmeldes senere.

For at deltage skal tilmeldingen udfyldes og relevant dokumentation vedhæftes og
indsendes til ml@maskinlev.dk senest den 28. juni 2021. I vil modtage bekræftelse på e-mail
på, at vi har modtaget jeres indstilling.

